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  معرفی يک تشکيالت ديگر نفوذی امپرياليسم در جنبش های کارگری

 
نمنوچهر مرزبانيا: برگردان                                            ١٣٨٧دهم مهر نوزجمعه   

    
که سازمان مرکزی اطالعات آمريکا » کثيفی« به اين سو جنگ های ١٩۵٠از سال … ايران، شيلی، نيکاراگوئه 

براه انداخته، همواره نقل گزارش ها بوده و هنگامی که فاش گرديده گاه در خود اياالت متحده هم رسوائی به بار ) سيا(

با ايجاد بنياد ملی دموکراسی، واشنگتن را از ابزاری برخوردارساخته که رئيس جمهور رونالد ريگان . آورده است

بی ثبات کردن حکومت : اما هدف همان است. کمتر از سيا به چشم می خورد و به ويژه کمتر محل بگومگو بوده است

  .هائی که دوست اياالت متحده به شمار نمی آيند از طريق فراهم آوردن پول برای مخالفان

 پنج سال پيش از اين بخش بزرگی از آنچه را که ما امروز به آن دست می زنيم سازمان مرکزی اطالعات بيست و« 

 ٢٢مردی که روزنامه واشنگتن پست اعتراف شگفت انگيز وی را در شماره » .)١(مخفيانه انجام می داد ) سيا(

و نخستين رئيس يک انجمن آمريکائی غير  خود نقل کرده تاريخدانی است که آلن واين شتاين نام دارد ١٩٩١سپتامبر 

اين بنياد با هدف های خصوصا بالنده ای چون ترويج و اعتالء حقوق بشر و . انتفاعی بنام بنياد ملی دموکراسی بود

  .دموکراسی پا به ميدان نهاده، و با اينهمه از همين بنياد است که وی در بيانيه خود سخن می راند

 از يک رسوائی با ١٩۶٧ فوريه ٢۶اسی به وجود نيامده بود که همين روزنامه در تاريخ اد ملی برای دموکرينهنوز ب

سازمان مرکزی اطالعات در کشورهای بيگانه پول در اختيار اتحاديه های کارگری، : طنينی بين المللی پرده برداشت

تشار همين مقاله آگاهی يافتيم همچنين با ان. سازمان های فرهنگی، رسانه ها و همچنين روشنفکران سرشناس می نهاد

تائيد کرده است، » ]سيا[شرکت « همانگونه که آقای فيليپ اگی مأمور پيشين. که چگونه پول بدست آنها می رسيده است

سيا از بنيادهای سرشناس آمريکائی اما همچنين از واحد های ديگری نيز بهره می جست که برای تحقق اين هدف «

  .»)٢(در دنيای واقع پديد آورده بودند فقط روی صفحه کاغذ و نه 

ليندون جانسون رئيس جمهور آمريکا که به خوبی می دانست از آغاز تشکيل سازمان مرکزی اطالعات در سال 

 وظيفه انجام اين گونه کارها را برعهده آن نهاده بودند برای کاهش فشارها درخواست انجام بررسی و کاوشی ١٩۴٧

مداران ما به عمليات مخفی روی آورده بودند تا مشاوران و ابزار و وسائل و وجوهی را به سياست«. در اين باره کرد

قصد حمايت از رسانه ها و احزاب سياسی اروپا گسيل دارند زيرا حتی پس از جنگ جهانی دوم، متفقين ما با تهديد 

ضوع بر سر پايداری در برابر در حالی که جنگ سرد آغاز می شد مو» .)٣(های سياسی دست و پنجه نرم می کردند 

  .اتحاد شوروی بود» سلطه عقيدتی«

در برخی موارد، سازمان هائی که پول گرفته بودند موفق شدند مخالفان حکومت های دوست واشنگتن راتضعيف کنند 

يه های شيوه سست کردن پا. يا حتی از ميان بردارند و نيز توانستند همزمان فضائی مساعد مصالح آمريکا پديد آورند

 ١٩۶۴در خدمت سرنگونگی دولت ها قرار گرفته بود، مانند کودتای سال] ناخوش آيند برای آمريکا[حکومت های 
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 ثابت ١٩٧٣سرنگون ساختن سالودور آلنده رئيس جمهور شيلی در سپتامبر . عليه خوآئو گوالرت رئيس جمهور برزيل

برای مهيا کردن زمينه «آقای آگی تصريح کرده است که . کرد که کاخ سفيد دست از فعاليت های خود برنداشته است

برای نظاميان هزينه نيروهای سازمان های مهمی از جامعه مدنی و رسانه ها را پرداختيم و آنها را به مسير دلخواه 

  ».اين روش نسخه بهبود يافته کودتای برزيل بود. کشانديم

متحده، به ويژه در باره دست داشتن در دسيسه چينی ها و  سيا باز هدف بررسی و کاوش سنای اياالت ١٩٧۵از سال 

پاتريس لومومبا، سالوادور آلنده، آقای (جنايت هائی شد که عليه چندين رهبر سياسی در سرتاسر جهان انجام داده بودند 

را ناگزير به به موازات آن، پيشرفت جنبش های گوناگون انقالبی در آفريقا و آمريکای التين، واشنگتن ). فيدل کاسترو

هنوز هم عاملی » جامعه مدنی«پذيرش اين نکته ساخت که هرچند کار رخنه دادن عوامل خودی در سازمان های 

برای پيش بردن « بياد می آوريم که در آنزمان . سرنوشت ساز است اما راهی را که پيش گرفته اند راه درستی نيست

به قصد ”  خصوصی-ساز و کاری دولتی“ توصيه کرده بود که )…(نبرد انديشه ها در سراسر دنيا، دولت جانسون 

  .»)۴(تأمين آشکار هزينه های عمليات خارج از کشور بر پا شود

 ائتالفی از احزاب دموکرات و جمهوری خواه، رهبران اتحاديه ها و کار فرمايان، ١٩٧٩چنين بود که در سال 

جه در چهارچوب تشکيالتی به نام بنياد سياسی آمريکا به وجود دانشگاهيان محافظه کار و نهادهای وابسته به امور خار

الگوی آنرا از آلمان غربی وارد کرده بودند که پس از جنگ هزينه های بنياد های وابسته به چهار حزب رسمی . آمد

ولت آن که بنام شتيفتونگ شناخته می شوند، به ويژه بنياد کنراد آدنائر وابسته به حزب دموکرات مسيحی را د )۵(

  .کشور همچون ابزارهای جنگ سرد تأمين می کرد

را امضاء  *٧٧ رئيس جمهور رونالد ريگان فرمان سری ابالغ راهکارهای امنيت ملی شماره ١٩٨٣ ژانويه ١٤در 

 ١٩٨٢ ژوئن ٨در اين فرمان دستور داده آنچه را که وی در سخنرانی خويش در برابر مجلس بريتانيا در تاريخ . کرد

ايجاد زير بنائی برای ادای بهتر سهمی به تالش جهانی برای برپائی دموکراسی «: رده بود به اجرا درآورنداعالم ک

که در زمينه ) ديپلوماتيک، اقتصادی، نظامی(کوشش های « فرمان مزبور گوشزد کرده بود که بدين منظور بايد » .)۶(

د و در ساختار مناسبات فشرده ای با بخش هائی سياست خارجی به عمل می آيد به شيوه ای تنگاتنگ همآهنگ گرد

  ».در جامعه آمريکا گنجانده شود) …(چون کار، تجارت، دانشگاه ها، انسان دوستی، احزاب سياسی، مطبوعات 

برنامه دموکراسی به «ريگان بدون آنکه ذکری از اين فرمان به ميان آورد پيشنهادی از بنياد سياسی آمريکا را بنام 

 ١۶روز .  اليحه ايجاد بيناد ملی دموکراسی به تصويب قانونی رسيد١٩٨٣ نوامبر ٢٣بدينگونه روز . »کنگره سپرد

اين «: که به اين مناسبت در کاخ سفيد برپا کرده بودند، رئيس جمهور اعالم کرد» مراسمی«دسامبر همان سال طی 

و پر واضح است که با مصالح ) …. (هد باليددر پرتو نورافکن ها با غرور به خود خوا. برنامه در سايه نخواهد ماند

  ».)٧ (ملی ما سازگار خواهد بود

موسسه اتحاديه . بنياد ملی دموکراسی را ستون چهارگانه ای برپا نگه می دارد که مسئوليت مديريت آن نيز با آنهاست

ان های صنعتی است، که کارگری آزاد که شعبه مرکز سنديکائی ادغام يافته فدراسيون آمريکائی کار و کنگره سازم

اين تشکيالت پيش از تأسيس بنياد ملی . سپس نام مرکز آمريکائی برای همبستگی بين المللی کارگر را برخود نهاد

مرکز بنگاه های : سه موسسه ديگر بطور موقت و برای منظوری خاص ايجاد شده اند. دموکراسی هم وجود داشت
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 بازرگانی، موسسه بين المللی جمهوريخواه وابسته به حزب جمهوريخواه خصوصی اقتصادی بين الملل وابسته به اتاق

  .و موسسه ملی دموکراتيک وابسته به حزب دموکرات

  دالرهائی که عليه ساندينيست ها خرج شد 
 آن را در رديف بودجه وزارت هرچند از لحاظ حقوقی بنياد ملی دموکراسی انجمنی خصوصی است اما هزينه های

به اين ترتيب دولت رسما از هرگونه . جانده اند و با اينهمه تخصيص آن منوط به تصويب کنگره استخارجه گنامور

به عقيده ويليام بلوم . ، اما اين وضعيت حقوقی مزيت دورانديشانه ديگری نيز دارد)٨(مسئوليتی شانه خالی می کند 

آنها تنها در برجای ) …(ه و افسانه اند غير دولتی جزو انگار«کارمند پيشين وزارت امور خارجه، سازمان های 

  .»)٩(داشتن آن اندازه اعتباری سهيم اند که يک بنگاه رسمی در خارج از کشور نمی تواند بدان دست يابد 

تأمين قانون شکنانه هزينه های :  طنين يک رسوائی پايه های دستگاه ريگان را به لرزه در آورد١٩٨۶اکتبر سال در

دينيست نيکاراگوئه که از درون کاخ سفيد به ويژه از محل وجوه گرد آمده از قاچاق کوکائين نبرد عليه دولت سان

چه تصادفی که تمامی شالوده اين طرح را که سرهنگ اوليور نورث زير نظر شورای امنيت ملی . سازمان يافته بود

سی نقش پيشگامی در آن عمليات بازی بنياد ملی دموکرا… نام نهاده بودند » برنامه دموکراسی«هماهنگ کننده آن بود 

) کنترا(عجيب آنکه کاوش و بررسی را فقط در باره امور مالی دستگاه نظامی ضد انقالبيان نيکاراگوئه . )١٠ (کرد

نشان دادند که با اينهمه از همان بدو پيدايش تا سال » غير دولتی«متمرکز ساختند و توجه کمتری به اين سازمان 

  .لتر ريموند مسئول عاليرتبه سيا و عضو دايره اطالعاتی شورای امنيت ملی قرار داشت زير نظارت وا١٩٨٧

يورگ ماس کانوسا رئيس وقت بنياد ملی آمريکا و کوبا، سازمان افراطی ضد کاسترو که شورای امنيت ملی در همان 

برنامه “راسی که وارث بنياد ملی دموک«مقطع تأسيس بنياد ملی دموکراسی به وجود آورده بود تصريح دارد که 

رونالد ريگان است امکانات مالی فراوانی برای گروه های آمريکای التينی از جمله بنياد ملی آمريکا و ” دموکراسی

بنياد ملی آمريکا و کوبا عليه ساندنيست » آزادی کوبا از نيکاراگوئه می گذرد« در پس شعار . »)١١(کوبا فراهم آورده 

اين همگامی هنگامی پديدار شد که تئودور شاکلی، معاون «کانوسا در ادامه گفته است که ماس . ها دست به کار شد

پيشين دايره عمليات سيا و رئيس بخش سرويس های مخفی از اعضای بنياد خواست که از سياست آمريکای مرکزی 

 ملی دموکراسی پا به ميدان  و در هنگامه همين رسوائی بود که بيناد١٩٨٧از سال …» پشتيبانی کنند ] اياالت متحده[

دالرهايش کار برپا ساختن جبهه سازمان های ضد ساندنيست ها را به پايان برد، که حتی کميسيون دائمی حقوق . نهاد

به ياری اين گونه پشتيبانی ها خانم ويولتا شامورو، نامزد برگزيده واشنگتن و . نيز بخشی از آن بود) نيکاراگوئه(بشر 

با اجرای الگوی .  به مقام رياست جمهوری اين کشور رسيد١٩٩٠الپرنسا در سال » مستقل«امه صاحب امتياز روزن

تمام قريحه هائی که بنياد ملی … نئو ليبرال همه کوشش های ساندنيست ها به نفع مردم دود شد و به هوا رفت 

نجام شيوه های دست بردن در دموکراسی در رساندن پول به مصارف دلخواه، پديد آوردن سازمان های غير دولتی، ا

نتايج انتخابات و کوشش در سم پاشی های رسانه ای از خود نشان داده، همه و همه مديون تجربه اندوزی های بزرگ 

محافظه کار » نخبه«و بسياری از چهره های ) يو اس ايد(سازمان سيا، شعبه وزارت امور خارجه مسئول همکاری 

حکومت ريگان جدا از وسائل و ابزارهای تروريستی از همين . )١٢(ت متحده است دست اندر کار سياست خارجی اياال

براه اندازی جنگ های اعتقادی به دست سازمان های «شيوه ها در کشورهای اروپای شرقی بهره می گرفت، يعنی 
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ای مخالفان و غير دولتی برای دستيابی به حقوق بشر و دموکراسی، که چون مقصود از آنها برآوردن مستقيم نيازه

سوسياليزم «کشورهای برخوردار از در اين . »)١٣(اصالح طلبان سراسر جهان بود کمتر امپرياليستی می نمود 

شکاف ميان فرمانروايان و مردم کار بنياد ملی دموکراسی و شبکه سرهم بندی شده سازمان های آنرا تسهيل » حقيقی

وقتی تغييرات مطلوب بدست می . از آستين بدر می آورد» مخالف«می کرد که به لطف دالرها و تبليعاتش هزاران 

در ميان . ر سازمان های ريز و درشتشان بدون کوچکترين فخری از دور ناپديد می شدندآمد، بسياری از آنها، نظي

هم بنياد ملی دموکراسی برای ١٩٨٤از همان سال . پيروزی های تاريخی که به رخ می کشند لهستان را می توان يافت

. به اين و آن می داد» میکمک های مستقي«ايجاد اتحاديه های کارگری، روزنامه ها و گروه های مدافع حقوق بشر 

بنياد ملی دموکراسی ١٩٨٩در مبارزات انتخاباتی سال . می ناميدند» مستقل«البته به گفتن نيازی ندارد که همه اينها را 

همان سال وی به قدرت . که لش والزا آنرا رهبری می کرد بخشيد] همبستگی[ ميليون دالر به جنبش سوليدارنوش ٢/۵

  .)١٤(انمند واشنگتن شد رسيد و از همپيمان تو

تعبيه کرده بودند، اما فروپاشی » جنگ سرد«هرچند بنياد ملی دموکراسی را در چهارچوب زرادخانه آمريکا برای 

» متخصص«از همين رو به لطف دالرها و شماری . بلوک سوسياليستی اروپائی پيش درآمد اشاعه جهان گستر آن بود

 کشور در آفريقا، آمريکای التين، آسيا و اروپای شرقی رخنه ٩٠ی و سياسی توانست در پويش های اجتماعی، اقتصاد

برای دستيابی به هدف های کالن «همچنانکه جرالد سوسمن پژوهشگر می گويد مداخله در انتخابات کشورها . کند

پايه ريزی «ر بنياد ملی دموکراسی و تشکيالت ديگر آمريکائی خود را چون شريکی د. »اياالت متحده بسيار مهم است

اين تشکيالت در مقام مقايسه با سيا تا «با اينهمه سوسمن خاطر نشان می سازد که اگر . جلوه می دهند» دموکراسی

 در واقع به شيوه ای کمتر خشونت بار دست به عمل می زنند، اشکال دستکاری در انتخابات که ١٩٧٠سال های دهه 

  ».)١۵(دانی اخالقی و نمايش آفرينی سياسی است امروزه به آن می پردازند جلوه گاه صحنه گر

 ميليون دالر برای پشتيبانی از نامزدی ٣۶ در هائيتی بنياد ملی دموکراسی نزديک به ١٩٩٠در جريان انتخابات سال 

به رغم چنين کمکی آقای ژان برتران اريستيد بود که بسيار . مارک بازين کارمند پيشين بانک جهانی مايه گذاشت

 به دنبال حمالت مطبوعاتی که باز هم ١٩٩١ سپتامبر ٢٩وی روز . ز وی از اين انتخابات پيروز بيرون آمدجلوتر ا

هزينه آنرا تأمين کرده بودند سرنگون ) يو اس ايد(بنياد ملی دموکراسی و نيز موسسه عمران بين الملل اياالت متحده 

  …ار کشته به جای گذاشت  هز٤رژيم خودکامه ای که پس از وی سر کار آمد تقريبا . شد

ليون دالر از طريق يک هزار و ي م٢٠٠اين چنين با پخش «اد ملی دموکراسی در طول اولين دهسال هستی خود ينب

 بنياد ملی دموکراسی به ونزوئال ١٩٩٨از سال . »)١۶(پانصد طرح به جريان پشتيبانی از رفقای آمريکا پبوسته است 

اينها عملياتی بی سر و صدا عليه انقالب بوليواری به شمار می «به گفته آقای اگی . هم عالقه فراوانی پيدا کرده است

همه اينها . بوش پسر شدت گرفته است] جرج دبليو[کلينتون آغاز شد و با ] ويليام[اين عمليات با رئيس جمهوری . رود

ی، سامان دادن به ستيزه ها، نظارت بر ترويج دموکراس“: به اقداماتی می ماند که عليه ساندنيست ها هم به راه انداختند

، اما بدون آنکه تا بحال تروريسم و يا تحريم اقتصادی را در دستور کار خود نهاده ”انتخابات و تحکيم حيات مدنی

اوا کولينگر وکيل دعاوی آمريکائی در اسناد رسمی کشف کرده است که بنياد ملی دموکراسی و مؤسسه » .باشند

 ميليون دالر به گروه های مخالف و رسانه ٢٠ بيش از ٢٠٠۶ و ٢٠٠١الت متحده ميان سال های عمران بين الملل ايا
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چند روز  (٢٠٠٢ آوريل ٢۵قبل از آنهم روزنامه نيويورک تايمز در . )١٧(های خصوصی ونزوئالئی پرداخته اند 

يش از کوشش برای سرنگونی افشا کرده بود که چند ماه پ) پيش از کودتای نافرجام عليه رئيس جمهور هوگو چاوز

  .چاوز بودجه بنياد ملی دموکراسی که به اين کشور اختصاص يافته به دستور کنگره چهار برابر شده بود

در طول بيست . اد ملی برای دموکراسی بيشترين پشتکار را بروز داده استينه در نبرد عليه رژيم کوباست که ببا اينهم

 از کيسه خود ١٩٩۶ی دالری که موسسه عمران بين الملل اياالت متحده از سال سال گذشته، سوای شصت و پنج ميليون

در اين کشور سرمايه » گذار مردمساالرانه«ليون دالر برای ترويج يخرج کرده است گويا اين بنياد حدود بيست م

قانون توريچلی اصرار می ورزد اما از متن » دموکراتيک«واشنگتن بر سودمندی غائی انتخابات . گذاری کرده باشد

اليحه آزادی و همکاری دموکراتيک برای کوبا، ( برتون -گرفته تا قانون هلمز) ١٩٩٢اليحه دموکراسی برای کوبا (

، همه اين متون رسمی )٢٠٠٤کميسيون کمک به کوبای آزاد، مه (و تا کمسيون کمک رسانی به کوبای آزاد ) ١٩٩۶

تقريبا تمام اين وجوه در دست سازمان های ضد . رد پسند واشنگتن باشندآشکارا تصريح کرده اند که برگزيدگان بايد مو

زمانی که حکومت های لهستان، رومانی، و چک سردمدار فشار از. تحده و اروپا باقی مانده اندانقالبی در اياالت م

 بنياد ملی ٢٠٠۵ال فقط در س. های بين المللی عليه کوبا شده اند بخش کالنی از اين پول ها عمدتا به آنها می رسد

  .)١٨( مليون دالر در راه اين هدف به حساب های آنها واريز کرده است ٤/٢دموکراسی 

 ژانويه ٢٠روز . واشنگتن دموکراسی را اين چنين در می يابد. انتخابات و کسب و کار بايد دوش بدوش هم پيش بروند

ور اعالم کرد که شايد از کنگره بخواهد تا  رئيس جمهور هنگام سخنرانی ساالنه خود در باره وضعيت کش٢٠٠۴

ترويج انتخابات آزاد، مبادله «بودجه بنياد ملی دموکراسی را به دوبرابر افزايش دهد تا بنياد مزبور بتواند در زمينه 

يعنی به قصد آنکه پردازش . نوآوری کند» آزاد تجاری، آزادی مطبوعات و آزادی اتحاديه های کارگری در خاورميانه

بنياد ملی دموکراسی تا آنوقت در آن گوشه از جهان حضور چندانی . دتی همگام و همراه عمليات نظامی بشودعقي

بر روی سامانه اينترنتی اين بنياد می توان خواند که تصميم .  شبکه آن از افغانستان سر درآورد٢٠٠٣در سال . نداشت

» . ريختن شالوده دموکراسی و اقتصاد بازار کمک برساندداد و ستد را برقرار و استوار سازد تا به«گرفته است که 

  .می رساند» زنجيره ای از سازمان های غير دولتی نوزاد کمک« برای آماده کردن زمينه آن بنياد به 

با هدف هائی مشابه به سازمان های ديگر غير دولتی در عراق نيز، به خصوص در شمال اين کشور اشغال شده پول 

 ديگر جاها سازمان های محلی برخوردار از حمايت بيناد ملی دموکراسی به سرعت به آن وابسته می مانند. داده اند

، برای نظامی به کار می پردازند که منافع آن به ندرت با مصالح »نبرد برای استقرار دموکراسی«شوند و زير بيرق 

  .مردم خويش همخوانی دارد

ئيس بنياد ملی دموکراسی بايد به کميته روابط خارجی سنا حساب پس سالی يک بار و يا به درخواست نمايندگان، ر

رئيس ( آقای کارل گرشمن ٢٠٠۶ ژوئن ٨روز . »سازمانی غير دولتی است«بدهد که اين ترتيب موردی يگانه برای 

کمک به «بر نيازی اضطراری اصرار ورزيد که برای افزايش بودجه ) ١٩٨۴بنياد ملی دموکراسی از سال 

وی خاطرنشان ساخت که در روسيه، روسيه سفيد، ازبکستان، ونزوئال، مصر و نيز سازمان . وجود دارد» یدموکراس

 ٧روز . ايستاده اند» نيمه خودکامه ای«های غير دولتی به امکانات اضافی نيازمندند زيرا روياروی حکومت های 

همان سخنان را در پيشگاه پارلمان اروپا به وی عمال » روش اروپائی آن: ترويج دموکراسی« دسامبر هنگام کنفرانس 
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  .زبان آورد

برخوردار از بنگاه های «به عقيده ويليام بلوم بستر فکری بيناد ملی دموکراسی بر اين انديشه تکيه دارد که جوامع 

کار کرد بهتری » )…(، دخالت کاهش يافته دولت در اقتصاد )…(اقتصادی آزاد، همکاری ميان طبقات اجتماعی 

اقتصاد بازار را با دموکراسی و اصالحات و رشد، يکسان پنداشته اند؛ فضايل سرمايه گذاری های خارجی را «. رنددا

پافشاری سفت و سختی می کنند، اما خواسته ” دموکراسی”گزارش های بنياد ملی دموکراسی بر) …. (به رخ می کشند

 است زيرا هيچ چيزی نبايد تهديدی بر قدرت های آنها رويه های حداقل دموکراتيک و نه يک دموکراسی اقتصادی

اد ملی برای دموکراسی با نيازها و هدف های بنيادين جهانی کردن ينملخص سخن آنکه برنامه های ب). …(مختار باشد 

  .»اقتصاد و نظم نو بين المللی هماهنگی دارد 

  افزار جنگی فراگير
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصريح کرد که چالشی که  در برابر١٩٨٩رئيس جمهور جرج بوش پدر در سپتامبر 

سال پيش از آن پارلمان کانادا به ترغيب . است» شالوده های آزادی«قرار دارد استوار ساختن » جهان آزاد«پيش روی 

ل در سا. واشنگتن بنيادی همگون با بنياد ملی دموکراسی پديد آورده بود که نام حقوق و دموکراسی را برخود داشت

سپس نوبت به سوئد با .  پارلمان بريتانيا با الگوئی همانند بنياد وست مينيستر برای دموکراسی را رسميت بخشيد١٩٩٢

بنياد های روبرت شومن و ژان ژورس وابسته (و فرانسه ) بنياد آلفرد موزر(مرکز بين المللی ليبرال سوئد رسيد و هلند 

  .شبکه بنياد های بنياد ملی دموکراسی شکل گرفت. سنخ تأسيس کردندنيز تشکيالتی از همان ) به حزب سوسياليست

»  هزار طرح۶کم وبيش «در اين چهارچوب يک خزانه اطالعاتی برای طرح های دموکراسی پديد آورده اند که 

بنياد ملی دموکراسی همچنين در قلب شبکه موسسه های . سازمان های غير دولتی در جهان را هماهنگ می سازد

نهاد های مستقل وابسته به احزاب سياسی، دانشگاه ها، اتحاديه های کارگری «قرار دارد که  )١٩(ی دموکراسی پژوهش

ميان «هدف اين شبکه آسان کردن تماس . را در بر می گيرد» و جنبش های هوادار دموکراسی و حقوق بشر

اسی دبيرخانه مرکز بين المللی ياری از سوی ديگر بنياد ملی دموکر. است» فرهيختگان و مبارزان راه دموکراسی

طرحی است که فراهم آوردن شماری از خبرگان رسانه ها را با هدف تقويت «رسانه ای را در خود جا داده که 

بر روی سامانه اينترنتی رسمی وزارت امور » .)٢٠ (پشتيبانی از مطبوعات آزاد و مستقل در جهان پيشنهاد خود ساخته

پديدآوردن يک «م کرده است که تمام اين بنياد ها، اشخاص و سازمان ها همگرا به سوی خارجه، آقای گرشمن اعال

که بنياد ملی دموکراسی کانون آن » شبکه ای دربرگيرنده شبکه ها«. پيش می روند» جنبش جهانی طرفدار دموکراسی

ان، مرکز بين المللی اولوف پالمه از بيناد های ديگری هم به اين طرح پيوسته اند، مانند بنياد فردريخ ابر از آلم. است

  .سوئد، موسسه کارل رنر از اتريش، بنياد پابلو ايگله زياس، وابسته به حزب سوسياليست کارگری اسپانيا

به کنگره تسليم » تابناک« بنياد ملی دموکراسی برای توجيه افرايش بودجه خود گزارشی خصوصا ١٩٩۶در سال 

در عصری که مصالح و ارزش های اياالت متحده از . بزنگاه خود رسيده استجنگ فراگير انديشه ها به «: کرد

اين کشور مجاز نيست از ) …(يورش بی امان عقيدتی نيروهای بی شمار خصم دموکراسی در جهان در رنج است 

رژيم های کمونيستی جان سخت، نو . ابزاری چشم پوشی کند که در سياست خارجيش چنان کارآمدی هائی دارند

ونيست ها، خودکامگان پرخاشگر، ملی گرايان افراطی و بنيادگرايان اسالمی همچنان تهديدی برای اياالت متحده به کم
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در چنين اوضاع و احوالی روا نيست که اياالت متحده ميدان نبرد عقيدتی را به دشمنان جامعه ای باز . شمار می روند

] کشور[ن پيگير هزينه های خود دارد که در چشم انداز تضمين آينده بنياد ملی دموکراسی نياز به تأمي. و آزاد واگذارد

سه سال بعد آقای بنجامين گيلمن، رئيس کميته امور خارجی مجلس » .)٢١(سرمايه گذاری محتاطانه ای است 

  .نمايندگان، بيشتر عناصر اين گزارش را با همين هدف از آن خود ساخت

آنچه کرده اند همه آن بوده « : همه اينها را آقای بلوم چنين ترجمه می کند… دموکراسی، انتخابات آزاد، آزادی بيان 

. است که فعاليت های بی شمار نفرت انگيز سيا را به سازمان تازه ای منتقل کنند که اسمش به گوش خوش می آيد

  ».)٢٢(پديدآوردن بنياد ملی دموکراسی يک شاهکار سياسی، روابط عمومی و بی آزرمی است 

  http://www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-.htm ٠٧٧  ):م(دسترس است درن اين فرمان به نشانی زيرمت* 

 
  منوچهر مرزبانيان: لوموند ديپلماتيک، برگردان
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